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1. BEVEZETÉS 

Jelen szabályzat a Mátrai Gyógyintézetben a betegellátással, az intézet működésével, 

dolgozóival, kapcsolatban előforduló adatok kezelésével és védelmével kapcsolatos 

előírásokat, tudnivalókat tartalmazza és betartása minden adatkezeléssel foglalkozó 

dolgozóra vonatkozóan kötelező érvényű. 

A vonatkozó jogszabályok általános rendelkezéseinek szakmai sajátosságokhoz 

alkalmazkodó intézeti szabályozását, az adatkezelő rendszerek felsorolását, azok 

kezelésének, védelmének részletes szabályait tartalmazza. 

Jelen szabályzat a visszavonásáig érvényes. 

Az intézet vezetése az adatvédelmi feladatok koordinálásáért felelős orvost szerződésben 

bízza meg. 

Kötelezettségeinek és jogainak leírása a szabályzat 3.2. részében található. 

A szabályzat alapvetően két nagy rendszerre vonatkozik, melynek részletezése a szervezeti 

struktúrának megfelelő egységekből áll: 

Betegellátó rendszer 

- fekvőbeteg osztályok 

- járó beteg szakrendelések 

- diagnosztikai munkahelyek 

- betegfelvételi irodák 

- laboratórium 

- izotóp laboratórium 

- higiénikus 

- röntgen 

- gyógyszertár 

- fizikoterápia 

- gyógytorna 
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Gazdasági rendszer 

- főigazgató és főigazgató gazdasági helyettesi adminisztráció 

- műszaki osztály 

- pénzügyi osztály  

- bér- munkaügyi csoport 

- gazdasági osztály (raktár, stb.) 

- élelmezési osztály 

- informatikai csoport 

- kontrolling csoport 

- marketing csoport 

- leltárellenőrzés 

- munkavédelmi vezető 

Jelen szabályzat nagyobb terjedelmű részét a betegellátó rendszerre vonatkozó előírások 

képezik. 

A gazdasági rendszerre vonatkozóan főleg a személyes adatok kezelésére, védelmére terjed 

ki. 

Egyéb, az intézet működésével kapcsolatos adatokra vonatkozóan csak általános 

rendelkezéseket tartalmaz. Azok részletes szabályozása az intézet egyéb, speciális 

szabályzataiban található. 

2. AZ ADATKEZELÉSRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 

2.1. Az adatkezelési szabályzat célja 

Az adatkezelési szabályzat azt a célt szolgálja, hogy az adatkezelők számára általános, 

áttekinthető útmutatást, előírást adjon az ide vonatkozó törvények betarthatósága 

érdekében, különös tekintettel a betegellátás területén megjelenő személyes és hozzá 

kapcsolódó egészségügyi adatok kezelésére, védelmére, az adatkezelés, adattovábbítás és 

adattárolás egész folyamatában az intézményen belül és kívül. 

A szabályzat meghatározza a kezelt adatok nyilvántartására, megőrzési idejére, 

archiválására, védelmére és biztonságára, az adatok továbbítására vonatkozó előírásokat. 
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2.2. A szabályzat hatálya 

2.2.1. A szabályzat személyi hatálya  

Kiterjed a MÁGY minden olyan dolgozójára, aki valamilyen formában adatot kezel, legyen 

az a betegellátáshoz kapcsolódó személyes és egészségügyi adat, vagy az intézet 

működésével kapcsolatos közérdekű, vagy bizalmasan kezelendő adat. 

Hatálya kiterjed minden az intézetben végzett egészségügyi ellátással kapcsolatba került, 

vagy kerülő külső szolgáltatóra is, mely intézeti tevékenysége keretében személyes és 

egészségügyi adatot kezel. 

A vonatkozó törvények és a kapcsolódó jogszabályok betartásáért intézeti szinten az 

intézetvezető a felelős. 

Az adatokat kezelő munkahelyeken a felelősség a szakterületek vezetőire, valamint az 

intézet adatvédelmi felelőseire hárul. 

A szakterületek vezetői az általuk irányított szervezeti egységekben kötelesek biztosítani a 

szabályzatban megfogalmazott előírások betartását, a jogszerű adatkezelést. 

2.2.2. A szabályzat tárgyi hatálya 

Kiterjed valamennyi adatra, iratra, információra, azok megjelenési formájától függetlenül, 

az adatokat tartalmazó számítógépes információ rendszerek védelmének szabályozására, az 

adatfeldolgozási rendszerekre, személyi iratokra. 

A számítógépes informatikai rendszerek védelmének részletes szabályait a 

Számítástechnikai Védelmi Szabályzat tartalmazza. Jelen szabályzat ezekkel kapcsolatban 

az általános adatvédelmi előírásokat határozza meg. 

2.3. Jogszabályi környezet 

A jogszabályok alkalmazásával, figyelembevételével kapcsolatban megjegyzendő, hogy 

mindig a magasabb szintű jogszabály szerint kell eljárni, viszont a magasabb szintű 

jogszabályban meghatározott általános szabályozást, pl. törvényi szabályozást lerontja, 

tovább szűkíti a speciális, pl. ágazati szintű szabályozás. 

Az adatkezelés célhoz kötöttsége mindig valamilyen jogszabályban megfogalmazott célhoz 

kötöttséget jelent. A szabályzat alkalmazása során be kell tartani a WHO, és az Európa 

Tanács ajánlásait is. 



Adatkezelési szabályzat Az adatkezelésre vonatkozó általános információk 

Mátrai Gyógyintézet 

Kiadás: 4 

Kiadás dátuma: 2007. 08. 01. 6/39 

 

Alapkövetelmény a tisztességes, jogszerű adatkezelés! 

Az adatok kezelésével kapcsolatosan felmerülő vitás kérdések esetén az adatkezelő köteles 

bizonyítani az adatkezelés jogszerűségét. 

A személyes adatok nem megfelelő kezelése, valamint az azokkal való visszaélés 

büntetőeljárást vonhat maga után. 

Jogosulatlan adatkezelésnél az intézmény perelhető, bűncselekmény esetén az adatkezelő és 

az intézmény vezetője is. 

Az adatvédelemmel kapcsolatos meghatározások a 2. számú mellékletben találhatók. 

2.4. Általános biztonsági előírások 

A biztonsági szabályozás alapkövetelményei: 

- az adatok rendelkezésre állása, elérhetősége a felhasználók számára, 

- az adatok sértetlenségének megőrzése, 

- az információk szükség szerinti bizalmas kezelése, 

- az adatok hitelessége, 

- a teljes informatikai rendszer működőképessége, 

Fenti Követelményeknek eleget téve minden szakterület vezetője köteles gondoskodni 

az irányítása alá tartozó szervezeti egységben megjelenő adatok biztonságáról, 

illetéktelen személyek számára való hozzáférés, megsemmisülés, megváltoztatás 

megakadályozásáról. 

Az adatok módosításának szükségessége esetén mindenféle változtatás csak 

dokumentáltan történhet olyan módon, hogy az eredeti adattartalom is mindig 

hozzáférhető maradjon, s minden esetben nyilvánvaló legyen a módosítást végző 

személye, s a módosítás dátuma is. 

Eszerint a javítandó adatot lefesteni, átirogatni nem szabad. 

A kezelt adatokat tartalmazó dokumentumok épségének megőrzése érdekében olyan 

tárolási módot kell keresni minden egységnél, mely a helyi adottságok között biztosítja az 

alapkövetelményeknek megfelelő elhelyezést. 
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Gondoskodni kell a hozzáférési jogosultságok betartásáról, meg kell akadályozni, hogy az 

adatok továbbítása során illetéktelen hozzáférés történjen, vagy az adatok sérüljenek, 

megsemmisüljenek. 

Postai úton, mágneses adathordozón továbbítandó küldeményt mindig ajánlottan kell 

küldeni. 

A számítógépes rendszerekben tárolt adatok fizikai biztonságára vonatkozóan az intézet 

Számítástechnikai Védelmi Szabályzatának előírásai az irányadók. 

Az informatikai rendszer működőképességének megőrzése érdekében a számítógépes 

rendszerekben tárolt adatokat rendszeresen, meghatározott időközönként menteni 

kell. 

A mentéseket az eredeti adathordozótól függetlenül, visszaállítható formában, másik 

adathordozón kell elhelyezni. 

Gondoskodni kell az informatikai rendszer rendszerszoftvereinek visszaállíthatóságáról. 

Az informatikai rendszer mentési módjának leírását a 4. számú melléklet tartalmazza. 

2.5. Az adatkezelési szabályzat használata 

A szabályzat karbantartásáért az intézmény vezetője a felelős. 

A szabályzatot szükséges módosítani minden olyan esetben, amikor változik a jogszabályi 

környezet, az intézet szervezeti felépítésében és működési feltételeiben változás áll be, de 

legalább 3 évenként felül kell vizsgálni, és aktualizálni kell.  

A szabályzatban és a kapcsolódó törvényekben, jogszabályokban használt kifejezések és 

rövidítések értelmezése a 3. számú mellékletben található. 

Az adatvédelmi szabályzatot hozzáférhetővé kell tenni minden adatkezelő számára. 

Lehetőség szerint minden számítógépes munkahelyen elérhetővé kell tenni a helyi 

intranetet, ahol a szabályzat aktuális állapota megtekinthető. 

Új adatkezelő belépése esetén az adatkezelési és adatvédelmi előírások megismertetése 

a szakterület vezetőjének és a területi adatvédelmi felelősnek a feladata. 
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3. AZ ADATKEZELÉS, ADATVÉDELEM RÉSZLETES SZABÁLYAI 

3.1. Intézeti adatvédelmi szervezet felépítése 

3.1.1. Területi adatvédelmi felelősök, adatkezelő rendszerek csoportosítása 

Az adatvédelmi szervezet az intézet szervezeti felépítése alapján, a tevékenységi területek 

szerint került kialakításra 

- Fekvőbeteg ellátó osztályok, Mátraháza 

- Fekvőbeteg ellátó osztályok, Kékestető 

- Diagnosztikai és egyéb egészségügyi munkaterület 

- Gazdasági-műszaki ellátás területe 

Számítógépes rendszerek (egészségügyi, ügyviteli és egyéb) 

Az egyes szakterületek felsorolása az adatkezelő rendszerek szerint 

3.1.2. Fekvőbeteg ellátó osztályok, Mátraháza 

- Bronchológiai osztály 

- Pulmonológia osztály 

- Intenzív osztály 

- Pulmonológiai rehabilitációs osztály 

- Krónikus pulmonológiai osztály 

- Onkológiai rehabilitációs osztály 

- Kardiológiai rehabilitációs osztály 

3.1.3. Fekvőbeteg ellátó osztályok, Kékestető 

- Krónikus pulmonológiai osztály 

- Pulmonológiai rehabilitációs osztály 

- Belgyógyászati rehabilitációs osztály 

3.1.4. Diagnosztikai és egyéb egészségügyi munkaterület 

- Járó beteg szakrendelések 

- Betegfelvétel 

- Laboratórium 
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- Izotóp laboratórium 

- Gyógyszertár 

- Röntgen 

- Spirometria, EKG 

- Higiénikus 

3.1.5. Gazdasági-műszaki ellátás területe 

- főigazgató és főigazgató gazdasági helyettesi adminisztráció 

- műszaki osztály 

- pénzügyi osztály  

- bér- és munkaügyi csoport 

- gazdasági osztály  

- élelmezési osztály 

- kontrolling csoport 

- marketing csoport 

- leltárellenőrzés 

- munkavédelmi vezető 

3.1.6. Számítógépes rendszerek, informatika (egészségügyi, ügyviteli és egyéb) 

- Minden munkaterület számítógépes rendszerben rögzített és feldolgozott adatai 

területén felügyeli az adatkezelést. 

A meghatározott célból, meghatározott feladattal az egyes adatkezelők által 

végzett adatkezelések önálló adatkezelési rendszereket alkotnak. 

- Ezek között vannak olyanok, melyek az intézet minden egyes szervezeti 

egységében egyformán kezelendők, s kezelésüket egyéb intézményi 

szabályozások írják elő. 

Ezekre vonatkozóan emiatt nem kell adatlapot felvenni a nyilvántartásba vétel miatt. 

Ilyenek pl. a szabadság igénylő lap, szállítólevél, anyag-kivételezési bizonylat, a 

nyomtatvány gyűjteményben szereplő dokumentumok, stb.. 

- Másik csoport az, melyet több munkaterületnek ugyanolyan módon kell kezelnie. 
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Ezek az orvosi dokumentációhoz tartozó iratok, melyeknek a kezelését, védelmét 

egységesen kell végezni mindenhol, ahol dolgoznak vele, vagy belőle. 

Az ezekre vonatkozó előírásokat részletesebben a 3.7. fejezet tartalmazza. 

Ezeken kívül az összes többi adatkezelésre vonatkozó előírást a nyilvántartásukra 

szolgáló adatlapok tartalmazzák. 

3.2. Az intézeti adatvédelmi felelős jogai és kötelezettségei 

A biztonsági feltételek elrendeléséért és megvalósításáért, a reális feltételek biztosításáért az 

intézmény főigazgatója felelős, de ezen tevékenységének ellátásában az intézmény 

adatvédelmi felelősének támogatására építve, rajta keresztül érvényesíti rendelkezéseit. 

Az egyes területek vezetőinek és munkatársainak az adatvédelmi feladatok 

megvalósításából adódó kötelezettségeit, a biztonság megtartásához fűződő személyi 

felelősségét az adatvédelmi felelős nem helyettesíti, hanem támogatja és koordinálja. 

Az adatvédelmi felelős feladatait általában az jellemzi, hogy az intézetben kezelt adatokra 

vonatkozóan tájékoztató, koordináló, döntéselőkésztő, véleményező, ellenőrzési, szervezési 

hatásköre van és ennek kifejtése érdekében kötelességek terhelik és jogok illetik meg. 

3.2.1. Az adatvédelmi felelős kötelezettségei 

- Adatkezelésre, adatvédelemre vonatkozó jogszabályváltozások követése az 

intézeti jogász segítségével, a változásokról a vezetés tájékoztatása, 

- Az adatbiztonsági, adatvédelmi feladatokról, az adatvédelemmel kapcsolatos 

felmerülő problémákról folyamatos tájékoztatás a vezetés számára, 

- Az adatbiztonsági, adatvédelmi feladatok folyamatos ismertetése a területi 

adatvédelmi felelősökkel, az intézetvezetés által jóváhagyott intézkedések 

elrendelése a területi adatvédelmi felelősök részére, 

- Az intézményi Adatvédelmi Szabályzat és az adatvédelemmel kapcsolatos egyéb 

intézményi dokumentumok kezelése, naprakészen tartása, 

- Engedélyeztetési, jóváhagyási eljárások kezdeményezése és megszervezése, 

- Különleges, az Adatkezelési Szabályzatban nem meghatározott adatkezeléssel 

kapcsolatos igények elbírálása engedélyezése, 
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- Tudományos kutatás esetén engedélyezi az orvosi dokumentációba történő 

betekintést, 

- Dönt a kötelező nyilvántartási időt követően a nyilvántartott adatok további 

tárolásáról, vagy megsemmisítéséről, 

- A különböző munkaterületeken folytatandó adatvédelmi tevékenység folyamatos 

és tervszerű ellenőrzése, 

3.2.2. Az adatvédelmi felelős jogai 

- Rendelkezésére kell álljon minden olyan dokumentáció, jogszabály és egyéb 

információ, mely munkájának ellátásához szükséges. Ezt számára az intézet 

vezetésének biztosítania kell, 

- Minden szakterületnél ellenőrizheti az adatkezelési, adatvédelmi előírások 

betartását, ennek kapcsán betekinthet bármilyen iratba, dokumentumba, 

- Betekinthet az adatvédelemmel kapcsolatos, vagy biztonsági szempontból 

minden szóba jöhető iratba és dokumentumba, 

- Tanácskozási és jóváhagyási joggal részt vehet minden olyan fórumon, ahol a 

hatáskörébe tartozó témák szerepelnek napirenden, 

- Vitás kérdésekben, vagy ha a biztonsági szempontok veszélyeztetését észleli és 

közvetlen intézkedése nem járt eredménnyel előterjesztési jog illeti meg az 

intézet Főigazgatója felé, 

3.3. Az adatkezelési rendszerek védelme, adminisztrálása 

Az adatkezelési rendszerek adminisztrálása minden esetben a szakterület feladata. 

Ennek betartásáért a szakterület vezetője a felelős, betartatásáért pedig az intézeti 

adatvédelmi felelős. Az adatkezelési rendszer adminisztrálása nem azonos annak 

nyilvántartásával. 

Minden olyan tevékenység naplózása, mely a nyilvántartott adatok módosítására, 

továbbítására, felhasználására vonatkozik, jelenti annak adminisztrálását. 

Ide tartozik annak dokumentálása is, ha pl. a beteg másolatot kér a kezeléséhez kapcsolódó 

orvosi dokumentációról, vagy annak egy részéről. 
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Dokumentálni kell annak tényét is, ha a beteg az adatai felhasználására vonatkozó korlátozó 

nyilatkozatot tett. Ezt a nyilatkozatot a beteg adott ellátási esetére vonatkozó orvosi 

dokumentációjába kell elhelyezni, ahol a kórlapja is található. 

Az adatkezelési rendszer adminisztrálását minden szervezeti egységnél egy külön erre a 

célra szolgáló, hitelesített füzetben vezetni kell. 

Dokumentálnia kell az intézeti adatvédelmi felelősnek azokat az eseteket (pl. külön kérésre 

adattovábbítás hozzátartozónak, kutatási célra, stb.), melyekkel adatvédelmi felelősi 

tevékenysége során kapcsolatba kerül. 

Minden szervezeti egységben nyilvántartásba kell venni azokat az iratokat és 

dokumentumokat, melyeknek kezelése az adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályok 

hatálya alá tartozik. 

Dokumentumonként meg kell határozni a következőket: 

- milyen céllal készül, 

- milyen rendszerességgel kezelendő, 

- jogszabály, intézeti központi utasítás, vagy a szakterület vetőjének utasítása 

alapján kerül sor a vezetésére, 

- önállóan kezelendő dokumentum, vagy adatainak összhangban kell lennie egyéb 

dokumentumok adataival (pl. kórlap, zárójelentés, adatlap), 

- ki a felelős a vezetéséért (nem név, hanem munkakör szerint), 

- hol kell tárolni, 

- adathordozó típusának meghatározása (papír, számítógép, rtg. film, egyéb), 

- a hozzáférés nyilvános, vagy csak meghatározott személyek férhetnek hozzá, 

- meddig kell megőrizni, selejtezhető-e, s ha igen mikor, milyen módon, 

- történik-e a dokumentum adataiból rendszeres adattovábbítás, ha igen hová és ki 

a felelős érte, 

3.4. Alapelvek a betegellátó rendszerre vonatkozóan 

Az Alkotmány és a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról 

szóló törvény meghatározza az adatvédelmi rendszerek működésének általános elveit, 

keretét. 
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Az egészségügyi ágazati szabályozást az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes 

adatok kezeléséről és védelméről szóló törvény tartalmazza, melynek végrehajtásához ad 

segítséget a NM rendelet. 

Az egészségügyi intézményekben kezelt iratokra, dokumentumokra vonatkozóan 

Kormányrendelet -a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről 

-tartalmaz részletes útmutatást. 

Fentiek, s a még ezekhez kapcsolódó egyéb jogszabályok (pl. levéltári Tv.) alapján az alább 

felsoroltak szerint kezelhetők a betegek egészségügyi és személyes adatai.  

- A szervezeti egységek vezetői gondoskodnak arról, hogy a betegek egészségügyi 

adatai (kórrajz, belső és külső konzíliumok tartalma, leletek, stb.) illetéktelenek 

számára hozzáférhetetlen módon kerüljenek elhelyezésre, megőrzésre, 

továbbításra. 

- Általános tudakozódás esetén (pl. a beteg a kórházban van-e, annak melyik 

osztályán, stb.), személyesen, vagy telefonon adható felvilágosítás, a tudakozót 

azonosító, a beteggel való kapcsolatot igazoló célkérdést követően, kivéve, ha ezt 

a beteg nyilatkozatában korlátozta. 

- Minden további tudakozódás csakis az osztályon lehetséges az osztályvezető 

főorvosnál, vagy az általa megbízott kezelőorvosnál, szakmai mérlegeléstől és a 

beteg hozzájárulásától függően. 

- Az orvosi titkot minden azzal kapcsolatba kerülő adatkezelő köteles 

megtartani. 

- Az adatkezelő mentesül a titoktartási kötelezettség alól, ha az egészségügyi és 

személyi azonosító adat továbbítása törvény előírásai szerint kötelező, vagy az 

érintett írásban hozzájárult. 

Tájékoztatás: 

Minden beteget tájékoztatni kell a szabályzat rájuk vonatkozó tételeiről és ezt egy a 

személyes és egészségügyi adatainak kezelésére vonatkozó nyilatkozatot is tartalmazó 

tájékoztatóban írásban is át kell adni a számára a felvételkor hozzáférhetővé kell tenni. 
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A nyilatkozaton a beteg aláírásával igazolja, hogy milyen mértékben járul hozzá adatainak 

közléséhez, s akar-e tájékoztatási korlátozást érvényesíteni a családtagok, és/vagy a 

háziorvos felé. 

A beteg korlátozó nyilatkozata esetén, a kórlapon fel kell tüntetni az erre vonatkozó jelzést 

és a korlátozást minden, a beteg adataival kapcsolatba kerülő adatkezelő számára 

nyilvánvalóvá kell tenni. Korlátozó nyilatkozat esetén az erre vonatkozó jelzést a beteg 

felvételét végző személynek rögzítenie kell a medikai rendszerben is és a beteg kórlapjában. 

A betegségről, gyógykezelésről, annak várható kimeneteléről a beteg, vagy az általa 

meghatározott személy kaphat tájékoztatást. 

A tájékoztatás a beteg ellenkező nyilatkozata hiányában alapértelmezésben megengedett a 

közeli hozzátartozó, a kezelésében már előzőleg részt vett orvos és a háziorvos esetén. 

Nyilatkozattételre nem alkalmas betegnél - ha csak korábban ki nem zárta azt - a jogi 

képviselőnek, illetve a törvényben meghatározott rend szerint adható a hozzátartozónak 

felvilágosítás. 

Titoktartási kötelezettség a beteg háziorvosa, valamint igazságügyi orvos szakértő 

kivételével más betegellátó felé is érvényes, aki a gyógykezelésben nem működött közre. 

Írásbeli megkeresésre - a törvényben meghatározott kivételektől eltekintve - csak 

célkérdésre válaszol az osztályvezető főorvos és/vagy az intézet vezetője. 

Betekintés az orvosi dokumentációba 

A betegnek joga van a róla készült orvosi dokumentáció tartalmát megismerni, arról saját 

költségére másolatot kérni, ha állapota azt megengedi. 

Indokolt esetben élni kell az Eü.Tv. szerinti korlátozási lehetőséggel. 

A korlátozást csak orvos rendelheti el és annak indokát, tényét a kórlapban dokumentálnia 

szükséges. 

Másolat kiadását az orvosi dokumentációról, vagy annak bizonyos részeiről dokumentálni 

kell az adatkezelés adminisztrálására szolgáló füzetben, az adott szervezeti egységben. 
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Betegek adatszolgáltatási kötelezettsége 

Abban az esetben, ha a beteg önként fordul az egészségügyi ellátó hálózathoz, a 

gyógykezeléssel összefüggő egészségügyi és személyazonosító adatainak kezelésére 

vonatkozó hozzájárulását - ellenkező nyilatkozat hiányában megadottnak kell tekinteni. 

Sürgős szükség és a beteg belátási képességének hiánya esetén az önkéntességet vélelmezni 

kell. 

Az érintett (beteg) köteles átadni a betegellátó felhívására egészségügyi és 

személyazonosító adatait az alábbi esetekben, ha a törvény mellékleteiben felsorolt: 

-  fertőző megbetegedésben szenved: 

- szűrő és alkalmassági vizsgálat elvégzéséhez szükséges, 

- foglalkozási eredetű megbetegedésben szenved, 

- heveny mérgezésben szenved, 

- bűnüldözés, bűnmegelőzés esetén, 

- ügyészségi, egyéb hatósági eljárás során, 

-  nemzetbiztonsági ellenőrzés céljából, 

Ki lehet jelen a gyógykezelés során? 

A gyógykezelés során a kezelést végző orvoson és a betegellátó személyeken kívül csak az 

lehet jelen, akinek a jelenlétéhez a beteg hozzájárul. 

A beteg hozzájárulása nélkül is jelen lehet (kivéve, ha azt a beteg megtiltotta): 

- más személy, ha a gyógykezelés rendje azt igényli, 

- aki a beteget az adott betegség miatt korábban gyógykezelte, 

- akinek erre az intézményvezető, vagy az adatvédelemért felelős személy 

szakmai-tudományos célból engedélyt adott, 

- rendőrség, hatósági személyek a törvényben meghatározott esetekben, 

Adattovábbítás 

Az egészségügyi ellátó hálózaton belül az egészségügyi és személyazonosító adatok a 

törvény szabályai szerint továbbíthatók, illetve kapcsolhatók össze. 

Alapelv a szakmai adatok és a személyhez kötött adatok lehetőség szerinti 

szétválasztása. 
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A beteg hozzájárulása nélkül nem lehet továbbítani a fennálló betegséggel össze nem függő, 

korábbi betegségére vonatkozó egészségügyi adatokat. 

A kezelést végző orvos a betegre vonatkozó egészségügyi adatokat, ha azt a beteg nem 

tiltotta meg, továbbíthatja a beteg háziorvosának. 

3.5. Alapelvek a gazdasági rendszerre vonatkozóan 

A gazdasági rendszerben kezelt adatokra vonatkozóan a betegellátó rendszerhez hasonlóan 

az Alkotmány és a személyes adatok kezeléséről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról 

szóló törvény határozza meg alapvetően  az adatvédelmi rendszer működésének általános 

elveit és keretét. 

Ehhez kapcsolódnak további olyan jogszabályok és előírások, építésügyi, tűzvédelmi 

normák, iratkezelésre, titokvédelemre vonatkozó rendeletek és szabályozások, melyek már 

egy-egy speciális területre vonatkozó részletes előírásokat tartalmaznak, melyek 

alkalmazását az intézet egyéb szabályzatai írják elő. 

A különböző szervezeti egységek vezetőinek feladata gondoskodni arról, hogy a dolgozók 

személyi és ahhoz kapcsolódó adatai (munkaügyi-, béradatok, fegyelmi ügyek, stb.), 

valamint az intézet működésével kapcsolatos adatok (vagyon, finanszírozás, gazdálkodás 

adatai) illetéktelenek számára hozzáférhetetlen módon kerüljenek tárolásra, megőrzésre, 

továbbításra. 

Az egyes szakterületek között a kezelt adatokból információ átadás csak a szakterületek 

vezetőinek tudtával, hozzájárulásával lehetséges, akár számítógépen, akár papír alapú 

dokumentumon kezelt adatról van szó. 

A számítógépes rendszerekben nyilvántartott adatokból bármilyen adatszolgáltatás, vagy 

információ átadás a következők apján történhet: 

- jogi környezet szabályozása, előírása alapján (finanszírozási jogszabályok, OEP 

szerződés, KSH adatszolgáltatás, stb.), 

- tulajdonos, felügyeleti és működést engedélyező szerv előírása alapján, (MÁK, 

EüM., ANTSZ), 

- intézményvezetés utasítására (főigazgató és helyettesei), 

- az adatkezelést végző szervezeti egység, szakterület vezetőjének kérésére, 
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3.5.1. Az egészségügyi dokumentáció kezelése 

Az érintettről felvett, a gyógykezelés érdekében szükséges egészségügyi és 

személyazonosító adatot, valamint azok továbbítását nyilván kell tartani. 

3.5.1.1. Fekvőbeteg ellátás 

Az intézetünkben gyógykezelt betegek személyi adatainak, s a beutalókon szereplő 

egészségügyi és finanszírozáshoz szükséges adatainak felvételét, nyilvántartásba vételét a 

Mátraházán a Betegfelvételi Iroda, Kékestetőn a recepció dolgozói végzik, munkaidőn túl 

az adatok felvételét az osztályon történik. 

Az ott felvett adatokat rögzítik az integrált kórházi rendszer kartonozó moduljában és 

kinyomtatják a kórlap fejlécet, mely a beutalóval, valamint a beteg adatainak 

felhasználására vonatkozó nyilatkozatával együtt a fekvőbeteg ellátó osztályokra kerül. 

A fekvőbeteg osztályokon, diagnosztikai munkahelyeken és szakrendelőkben az integrált 

kórházi rendszer bevezetése óta az orvosi dokumentáció nagy része az informatikai 

rendszerben kerül rögzítésre. A betegek felvétele, anamnézis, státusz, diagnózisok és 

adatlap rögzítése, a vizsgálatkérések és a leletkommunikáció minden lehetséges helyen on-

line, a rendszerben történik. Ezek alapján a kórlap és a zárójelentés szintén az informatikai 

rendszerben áll össze. A finanszírozási és a szükséges személyi adatok rögzítésével 

megfelelően kitöltött adatlap főorvos által történő validálása után kerül sor a beteg 

elbocsátására a rendszerből. Az elbocsátást a szükséges adatellenőrzések és egyeztetések 

után a mátraházai Betegfelvételi iroda munkatársa végzi. 

A betegellátás havi adatai alapján az Informatikai csoport készíti el a számítógépes 

rendszerből a jogszabály által meghatározott formájú és tartalmú finanszírozási jelentést és 

továbbítja azt az OEP finanszírozási főosztályához, a Gyogyinfokhoz. 

A beteg egy-egy bent fekvéséhez kapcsolódó dokumentumok (igazolások, stb.) mind a 

kórlapban, a többi dokumentummal együtt tárolandók. 

3.5.1.2. Járó beteg ellátás 

A járó beteg szakrendeléseken ellátott betegekről készülő orvosi dokumentáció kezelése 

szintén az informatikai rendszerben történik. 
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A kapcsolódó dokumentumokat - beutalók, leletek, konzíliumok eredményei, stb. a 

szakrendeléseken kell megőrizni, majd az intézet központi archívumában elhelyezni. 

A járó beteg ellátás havi adataiból az Informatikai csoport készíti el a jogszabály által 

meghatározott formájú és tartalmú finanszírozási jelentést és továbbítja azt az OEP Heves 

megyei Igazgatóságához. 

Az orvosi dokumentáció adati alapján a finanszírozáshoz szükséges jelentések 

elkészítéséért, elküldéséért mind a fekvő, mind a járó beteg ellátásra vonatkozóan az 

informatikai csoport a felelős. 

3.6. Egészségügyi dokumentáció megőrzése, selejtezése 

Az egészségügyi dokumentációt az adatfelvételtől számított legalább 30 évig, a 

zárójelentést legalább 50 évig kell megőrizni. 

A kötelező nyilvántartási időt követően gyógykezelés, vagy tudományos kutatás érdekében 

az adatok ettől hosszabb időre is nyilvántarthatók. 

Ha a további nyilvántartás nem indokolt - a levéltárba adandó tudományos jelentőségű 

dokumentáció kivételével - a nyilvántartást meg kell semmisíteni. 

Az egészségügyi. dokumentáció a 30 illetve 50 éven túl is megőrizhető, ha  

-  beteg egyéb, 30 évnél nem régebbi egészségügyi adatkezelésével kapcsolatba 

hozható, valamint, 

- a betegség természete, 

- a kezelés jellege, 

- az érintett személy miatt, vagy 

- általános tudomány- és kultúrtörténeti okok miatt annak tudományos jelentősége 

van. 

A fentiek szerinti minősítést a betegellátó részleg vezetőjének a kezdeményezésére az 

intézmény vezetője állapítja meg. 

3.7. Adattovábbítás a betegellátó rendszerből 

Az egészségügyi ellátó hálózaton belül az egészségügyi és személyazonosító adatok csak a 

törvény szabályai szerint továbbíthatók, illetve kapcsolhatók össze. 
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A beteg hozzájárulása nélkül nem lehet továbbítani a fennálló betegséggel össze nem függő, 

korábbi betegségére vonatkozó adatokat. 

Sürgős szükség esetén a kezelést végző orvos által ismert, a gyógykezeléssel összefüggésbe 

hozható minden egészségügyi és személyes adat továbbítható. 

Egészségügyi és személyazonosító adatot közigazgatási eljárás, illetve az érintettnek 

intézményi elhelyezése, gondozása céljából akkor lehet továbbítani, ha arra az érintett jogai 

érvényesítéséhez, vagy kötelezettségei teljesítéséhez van szükség. 

 

3.8. Külső szolgáltató adatkezelése 

Az intézetben végzett egészségügyi és egyéb tevékenység során adatokkal kapcsolatba 

kerülő külső adatkezelő csak a szükséges minimális mértékig tekinthet be az informatikai 

rendszerek adataiba.  

Esetenként szükséges lehet a számítógépes rendszerekben, hogy az üzemelési problémák 

elhárításához a fejlesztők távoli hozzáféréssel be tudjanak lépni a rendszerbe. 

Az ilyen tevékenységet mindig kapcsoltan, az informatika, vagy a szakterület vezetőjének 

tudtával és felügyeletével, naplózva kell végezni és az ilyen jellegű kapcsolatot a probléma 

elhárítása után meg kell szüntetni. 

A külső adatkezelők kötelesek az ilyen tevékenységük kapcsán tudomásukra jutott adatokat 

az adatvédelmi szabályoknak és előírásoknak megfelelően bizalmasan kezelni. 

3.9. Az adatkezelés fizikai biztonsága 

Az adatkezelés fizikai biztonságára vonatkozó előírásokat a „Számítástechnikai védelmi 

szabályzat” tartalmazza. 

Az üzemeltetéssel kapcsolatos technikai szabályozás részletezési is ott találhatók. 
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4. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

Minden olyan kérdésben, melynek megoldásához e szabályzat nem tartalmaz megfelelő 

részletességű útmutatást az 5. számú mellékletben felsorolt jogszabályok előírásai az 

irányadók, illetve az intézeti adatvédelmi felelős segítségét lehet kérni. 

Minden adatkezelővel szemben elvárás, hogy amennyiben szabálytalan adatkezelést, vagy 

az adatokkal való visszaélést tapasztal, jelezze annak tényét az intézeti adatvédelmi felelős 

felé. 

Az adatkezelési tevékenység során alkalmazni és érvényesíteni kell mindazon 

jogszabályokat, amelyek az adatkezeléssel kapcsolatban előírásokat tartalmaznak. A 

jogszabályok jegyzékét e szabályzat melléklete tartalmazza. 

A szabályzatban foglaltak és az idevonatkozó egyéb rendelkezések végrehajtásért és 

alkalmazásáért saját munkaterületén minden közalkalmazott felel. 

A jelen szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg érvényét és hatályát vesztik az intézeti 

adatkezelést szabályozó korábbi intézeti rendelkezések. Jelen szabályzatot a hatályba 

lépését követően el kell helyezni az intézet belső informatikai hálózatán, valamint egy 

példányát a titkárságon, egy példányát a minőségügyi előadónál. 

A szabályzat személyi hatálya kiterjed az intézetben ápoltakra, az intézettel közalkalmazotti 

jogviszonyban, egyéb munkavállalói jogviszonyban állókra, valamint az intézet területén 

bámilyen tevékenységet végző külső vállalkozóra, illetve az Intézet területén bármilyen 

jogcímen tartózkodó személyre, aki beszállít, munkát végez, vagy étkezést vesz igénybe. 

A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az intézetben nyilvántartott minden, a jogszabályok által 

e körbe sorolt, adatra. 
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5. MELLÉKLETEK 

1. számú melléklet; Általánosan használt nyomtatványok jegyzéke (adatkezelési rendszer) 

 
Az Intézetben általánosan használt nyomtatványokat tartalmazza szervezeti egységek 

szerint.  

A mindenkori aktuális nyomtatványokat a Bizonylati rend, az Intézeti intranet 

formanyomtatványok menü tartalmazza, a megőrzés a keletkezés adatait az iratkezelési 

szabályzat határozza meg. A változások a minőség irányítás előírt dokumentumai között 

találhatók meg. 

Az alábbi felsorolás nem tartalmazza azokat a bizonylatokat, melyeknek használatát a 

Bizonylati rend (elsődlegesen a gazdasági-műszaki ellátás által használt nyomtatványok), 

valamint egyéb szabályzatok, vagy központi előírások szabályozzák és az intézet minden 

szervezeti egységében egyformán kezelendők. 

Fekvőbeteg osztályok 

 

1. Kórlap 

2. Nyilatkozat az adatkezelés korlátozásáról 

3. Nyilatkozat komfort különbözet fizetéséről 

4. Beutaló 

5. Adatlap a kórházi ápolási esetről 

6. Lázlap 

7. Zárójelentés 

8. Vizsgálatkérő lapok;- labor, EKG, röntgen, bakteriológiai vizsgálat 

9. Leletek; -EKG, labor, légzésfunkció, pajzsmirigy izotóp vizsgálati lelet, 

konzíliumi vizsgálati lelet 

10. Beutaló javaslat 

11. Beteg szállítási utalvány 

12. Ambuláns beteg beutalója 

13. Ambuláns betegek kartonja 
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14. Ambuláns napló 

15. Osztálynapló 

16. Osztály átadó füzet 

17. Vizit füzet 

18. Kiíró füzet, távozó betegek 

19. Gyógyszerigénylő 

20. Méregkönyv 

21. Beteg napi létszámjelentő 

22. Gyógyszerosztó füzet 

23. Injekciós papír 

24. Ételrendelés 

25. Diétás rendelő 

26. Diétás nyilvántartás 

27. Étel pótrendelés 

28. Munkavédelmi oktatási napló 

29. Baleseti napló 

30. Elsősegélynyújtó füzet 

31. Munkavédelmi napló 

32. Mentőszállítási utalvány 

33. Igazolás a kórházi ápolásról 

34. Halott vizsgálati bizonyítvány 

35. “Lábcédula” 

36. Belső helyettesítési lap 

37. Köpetvizsgálati lap 

38. Mentőszállítási lap 

39. Boncolási nyilatkozat 

40. Betegdokumentáció másolatot kérő lap 

41. Útiköltség - utazási utalvány 

42. Bronchofiberoscopia beleegyezési nyilatkozat 

43. Veszélyes hulladék nyilvántartási; füzet 
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44. Útiköltség - utazási utalvány 

45. Beteg behívó 

Az egyes osztályokon, a fentieken kívüli egyéb adatkezelések 

Pulmonológiai osztály 

46. Tartós mellkasi szívókezelés nyilatkozat 

47. TTB beleegyezési nyilatkozat 

48. Mellkas csapolás beleegyezési lap 

49. Drug monitoring kérő lap 

50. Mellkas átvilágítások regisztrálása füzet 

51. Süllyedési eredmények regisztrálása füzet 

52. I.v. és i.m. injekciókban részesülő betegek névsora 

53. Üzemorvosi karton 

Pulmonológiai rehabilitációs osztály 

54. UH-os füzet 

55. UH-os napló 

56. Card.echo-s füzet 

57. Card.echo-s napló 

58. Vért igénylő napló 

59. Süllyedéses füzet 

Krónikus Pulmonológiai osztály 

60. Áthelyezett betegek nyilvántartása 

61. Hónap végi statisztikához szükséges adatok összesítése 

62. Aktuális intravénás, intramusculáris, sub.cutan injekciók regisztrálása 

Allergológiai Labor 

63. Osztályos Bencard napló 

64. Bencard cutan test lap 

65. Spirometriás eredmények dokumentációja 

66. Ambuláns napló 
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67. Vakcinára járó személyek adatai 

68. Vakcinára járó személyek nyilvántartása dátum szerint 

69. Beutalók 

70. Vizsgálati eredmények 

71. Therápiás javaslatok 

72. Hó végi összesítések dokumentációja 

Bronchológia 

73. Transthoracalis-tűbiopsia nyilvántartó napló 

74. Bronchofiberscopos napló  

Gyógyszertár 

75. Vizsgálati napló 

76. Laboratóriumi napló 

77. Impleálási napló 

78. Kábítószer megrendelő nyomtatvány 

79. Mellékhatás bejelentőlap 

80. Minőségi bizonylatok 

81. Vízvizsgálati napló 

82. OGYI jelentés 

83. TB jelentés 

84. Citosztatikus gyógyszerigénylési lap 

85. Citosztatikum visszaigazoló lap 

86. Térítésmentes orvosi minta átvétele 

87. Egyedi importigénylő lap 

88. Gyógyszerigénylő könyv 

89. Kábítószer nyilvántartó kartonok 

90. IMS Medinform Hungária Kft felé havi adatszolgáltatás mágneslemezen 

Központi Laboratórium 

Laboratóriumi vizsgálatkérő lapok 

91. klinikai kémiai vizsgálatok 
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92. mikrobiológiai vizsgálatok 

93. Tbc decentrum 

94. gyógyszerszint vizsgálatok 

95. ambuláns vizsgálatok 

96. OEK-től kért vizsgálatok 

97. Laboratóriumi vizsgálati leletek - vizsgálatkérések szerint 

Nyilvántartások  

98. - ambuláns betegforgalmi napló 

99. Qualitz kontrol 

100. statisztikák 

101. Gyógyszer, vegyszerigénylés 

102. Gyógyszer, vegyszernyilvántartó kartonok 

103. Gyógyszer, vegyszerrendelések külső cégek felé 

104. Máshol végzett vizsgálatok; füzet 

105. TBC decentrum  

106. pozitív leolvasások regiszter 

107. rezisztencia napló 

108. subcultura füzet 

109. kifestés füzet 

Izotóp labor 

110. Személyi szennyezettségi napló;- bőr, munkaruházat felületi 

szennyezettség 

111. Szennyezettségi napló; - meleglabor, kamerás helység, beteg váró 

szennyezettség 

112. Izotóp nyilvántartó könyv; Tc 99 

113. Izotóp nyilvántartó könyv; I- 131 

114. Felvétel és tárolás; I-131 - izotóp tárolási görbék adatai 

115. Izotóp nyilvántartó könyv film doziméter adatok 

116. Orvosi vizsgálati napló  - dolgozók vizsgálati adatai 

117. Üzemeltetési napló  műszerekről 
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118. Beleegyező nyilatkozat izotópdiagnosztikai vizsgálathoz 

119. IN-VITRO vizsgálatok munkanaplói - tumormarker munkafüzet 

120. PSA vizsg. 

121. CEA vizsg. 

122. CA 15-3 vizsg. 

123. pajzsmirigy hormonok munkafüzet 

124. TSH vizsg. 

125. T4 vizsg. 

126.  T3 vizsg. 

127. T3U vizsg. 

128. TPO vizsg. 

129. Tg. vizsg. 

130.  TRAK vizsg. 

131. Beutalók 

132. Ambuláns napló - betegek személyi és vizsgálati adatai 

133. Statisztikák 

134. Fekvőbetegeknek végzett vizsgálatok nyilvántartása számlázási célból 

135. Sugárvédelmi tanfolyamok vizsgabizonyítványai 

136. Hitelesítési bizonyítványok 

137. Izotóp therápiás kórlapok 

Munka és tűzvédelem 

Munkavédelem 

138. Munkabaleseti jegyzőkönyv 

139. Munkabaleseti jegyzőkönyvek összesítője 

140. Baleseti napló 

141. Munkavédelmi oktatási napló 

142. Üzembehelyezési jegyzőkönyv 

143. Foglalkozási megbetegedések nyilvántartása 

Tűzvédelem 

144. Tűzvédelmi szakvizsgára kötelezettek nyilvántartása 
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145. Tűzvédelmi oktatási napló 

146. Tűzoltó készülékek ellenőrzései és javítási nyilvántartása 

147. Felülvizsgálatok nyilvántartása 

Higiénikus 

148. Veszélyes hulladék felhasználásáról éves jelentés 

149. intézeti hulladékgazdálkodási terv 

150. veszélyes hulladék elszállítása 

151. veszélyes hulladék nyilvántartása 

152. Légszennyezés mértékének éves jelentése 

153. Kórházhigiénés éves jelentés 

154. védőoltások nyilvántartása 

155. részlegek higiénés ellenőrzésének dokumentumai 

156. sterilizáló berendezések nyilvántartása 

Leltár ellenőrzés 

157. számítógépes adatkezelés 

Élelmezési osztály 

158. számítógépes adatkezelés 

159. Húskönyv 

160. Létszám listák 

Gazdasági osztály 

161. Megrendelések (kötelezettségvállalás) napló 

162. Központosított közbeszerzés nyilvántartása (napló) 

163. Központosított üzemanyag beszerzés nyilvántartása 

164. Baleseti napló 

165. Lakónyilvántartás 

Informatikai csoport 

166. számítógépes adatkezelés  
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167. GYOGYINFOK-tól kapott teljesítmény elszámolás tételes és összesített 

adatai havonként 

168. A MEP-től kapott teljesítmény elszámolás összesített kimutatása 

havonként  

169. Orvos nyilvántartás MEP jelentéshez 

170. Fekvőbeteg ellátás és ambuláns ellátási adatok kimutatásai monitoring 

rendszerhez 

171. Eseti és egyedi kimutatások finanszírozási adatokból 

172. Számítógépes rendszerekben kezelt adatok 

173. Számítógép hálózat felhasználóinak jogosultsági adatai 

Bér -és munkaerő gazdálkodás 

Humánpolitikai és munkaügyek tárgyában 

174. számítógépes adatkezelés 

175. Éves és évközi statisztika 

176. Képzés, továbbképzés 

177. Szabadság  

178. Munkabér elszámoláshoz kapcsolódó iratok 

179. Betegség miatti igazolások, táppénz elszámolások iratai, 

egészségbiztosítási ügyek iratai 

180. Nyugdíjbiztosítási ügyek iratai 

181. Járulékbevallások és ahhoz kapcsolódó iratok 

182. Személyi jövedelemadó bevallásokhoz kapcsolódó kimutatások, iratok 

183. Bérdossziék anyagai: előző munkáltatótól hozott igazolások, éves 

bérkartonok 

184. Fegyelmi és kártérítési ügyek 

Pénzügyi osztály 

185. számítógépes adatkezelés 

186. Felügyeleti szerv, ill. Magyar Államkincstár részére adatszolgáltatások 

187. Finanszírozáshoz kapcsolódó ügyiratok 
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188. Készpénzfelvételi csekktömb Magyar Államkincstár által kiadott okmány 

189. számítógépes adatkezelés 

190. Kontírozó lap 

191. Átutalási megbízás 

192. Átutalási megbízás kiegészítő 

193. Feladó jegyzék Postai Átutaláshoz 

194. Kifizetési utalvány 

195. Magyar Államkincstár részére jelentések 

196. AT 02 Tartozás állomány 30 nap alatt 

197. AT 01 Tartozás állomány 30-60, 60 napon túli 

198. Adós részére értesítés és összesítés 

199. Kontírlap (belső feladáshoz) 

200. Elszámolás a munkába járás útiköltség térítéséről 

 

Betegfelvételi Iroda 

201. számítógépen betegfelvételi fekvőbeteg nyilvántartó rendszer  

202. igazolás 

203. adatlap 

204. befizetési nyugta 

205. napi létszám kimutatás 

206. hitelezett utazási utalvány 

207. regiszteres könyv 

208. távozási jegyzék  

209. adatlap nyilvántartó 

210. havi beteglétszám összesítő 

211. Betegnyilvántartó könyv 

212. Kórlap fejléc 

213. Gondozói Értesítő 

214. Beteg behívó 

215. Beutaló nyilvántartás 



Adatkezelési szabályzat  

 1. számú melléklet; Általánosan használt nyomtatványok jegyzéke (adatkezelési rendszer) 

Mátrai Gyógyintézet 

Kiadás: 4 

Kiadás dátuma: 2007. 08. 01. 30/39 

216. Behívások postakönyve 

217. Távoztatás nyilvántartása 

218. Napi betegforgalmi kimutatás 

219. Havi betegforgalmi kimutatás összesítő 

220. Beutalók 

221. Halott vizsgálati bizonyítvány 

222. Halálozási lap 

223. Halálozás ANTSZ felé történő jelentése 

224. Boncoláshoz leszállított exit jelentése számlázás céljából a pénzügyi 

csoport felé 

225. Betegforgalommal kapcsolatos jelentések 

226. Vizsgálati statisztika - éves 

 

 



Adatkezelési szabályzat 2. számú melléklet; Adatvédelemmel kapcsolatos meghatározások 

Mátrai Gyógyintézet 

Kiadás: 4 

Kiadás dátuma: 2007. 08. 01. 31/39 

2. számú melléklet; Adatvédelemmel kapcsolatos meghatározások 

Visszaélés személyes és különleges adattal 

1. Aki a személyes adatok védelméről vagy kezeléséről szóló törvényi rendelkezések 

megszegésével 

- jogosulatlanul vagy a céltól eltérően személyes adatot kezel, 

- az érintett tájékoztatására vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, 

- az adatok biztonságát szolgáló intézkedést elmulasztja, és ezzel más vagy mások 

érdekeit jelentősen sérti,  

- személyes adatot jogellenesen továbbít, vagy nyilvánosságra hoz, 

- személyes adatok kezelésére vonatkozó bejelentési kötelezettségét nem teljesíti, 

- személyes adatot az arra jogosult elől eltitkol, 

- kezelt személyes adatot meghamisít, 

- közérdekű adatot eltitkol vagy meghamisít, 

vétséget követ el, és egy évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy 

pénzbüntetéssel büntetendő. 

2. A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha az (1) bekezdésben 

meghatározott cselekményt hivatalos személyként, közmegbízatás felhasználásával, vagy 

jogtalan haszonszerzés végett követik el. 

3. A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha a személyes adattal 

visszaélést különleges személyes adatra követik el. 

4. Aki a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényi rendelkezések megszegésével 

- tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget, 

- közérdekű adatot hozzáférhetetlenné tesz vagy meghamisít, 

- hamis vagy hamisított közérdekű adatot hozzáférhetővé vagy közzé tesz, 

vétséget követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy 

pénzbüntetéssel büntetendő. 

5. A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha az (1) bekezdésben 

meghatározott bűncselekményt jogtalan haszonszerzés végett követik el. 

6. bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő: 

- jogellenesen nyilvánosságra hozza; 
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- jogosulatlanul felhasználja, vagy illetéktelen személy részére hozzáférhetővé 

teszi 

Tiltakozási jog 

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha 

1. személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő 

jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést 

törvény rendelte el; 

2. a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-

kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; 

3. a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi. 

Bejelentés az adatvédelmi biztoshoz 

1. Bárki az adatvédelmi biztoshoz fordulhat, ha véleménye szerint személyes adatainak 

kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok 

megismeréséhez fűződő jogainak gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem érte, vagy 

annak közvetlen veszélye fennáll kivéve, ha az adott ügyben bírósági eljárás van 

folyamatban. 

2. Az adatvédelmi biztoshoz tett bejelentése miatt senkit sem érhet hátrány. A bejelentőt a 

közérdekű bejelentővel azonos védelem illeti meg. 

Az adatvédelmi biztos feladatai 

Az adatvédelmi biztos 

1. bejelentés alapján vagy - ha az adott ügyben bírósági eljárás nincs folyamatban - 

hivatalból ellenőrzi e törvény és az adatkezelésre vonatkozó más jogszabályok 

megtartását; 

2. kivizsgálja a hozzá érkezett bejelentéseket; 

3. gondoskodik az adatvédelmi nyilvántartás vezetéséről; 

4. elősegíti a személyes adatok kezelésére és a közérdekű adatok nyilvánosságára 

vonatkozó törvényi rendelkezések egységes alkalmazását; 

5. feladatkörében általános jelleggel, valamint meghatározott adatkezelő részére ajánlást 

bocsáthat ki; 
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6. véleményezési jogot gyakorol az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint 

jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv tevékenységével 

kapcsolatosan külön törvényben meghatározottak szerint közzéteendő adatokra 

vonatkozó különös, illetőleg egyedi közzétételi listák tekintetében; 

7. külön törvényben meghatározott szervekkel vagy személyekkel együttműködve képviseli 

a Magyar Köztársaságot az Európai Unió közös adatvédelmi felügyelő testületeiben; 

8. gyakorolja és ellátja az e törvényben meghatározott hatásköröket és feladatokat. 

Az adatvédelmi biztos intézkedései 

1. Az adatvédelmi biztos figyelemmel kíséri a személyes adatok védelmének, a közérdekű 

adatok és a közérdekből nyilvános adatok nyilvánossága érvényesülésének feltételeit. 

Javaslatot tesz az adatkezelést, a közérdekű adatok és a közérdekből nyilvános adatok 

nyilvánosságát érintő jogszabályok megalkotására, illetve módosítására, véleményezi az 

ilyen jogszabályok tervezetét. Kezdeményezheti az államtitokkörben, valamint a 

szolgálati titokkörben meghatározott adatfajták szűkítését vagy bővítését. 

2. Az adatvédelmi biztos a jogellenes adatkezelés észlelése esetén az adatkezelőt az 

adatkezelés megszüntetésére szólítja fel. Az adatkezelő haladéktalanul köteles megtenni 

a szükséges intézkedéseket, és erről 30 napon belül írásban tájékoztatni az adatvédelmi 

biztost. 

3. Az adatvédelmi biztos tájékoztathatja a nyilvánosságot eljárásának megindításáról, a 

jogellenes adatkezelés (adatfeldolgozás) tényéről, az adatkezelő (adatfeldolgozó) 

személyéről és a kezelt adatok köréről, valamint az általa kezdeményezett 

intézkedésekről, meghozott határozatokról. 

4. Ha az adatkezelő vagy adatfeldolgozó a személyes adatok jogellenes kezelését 

(feldolgozását) nem szünteti meg, az adatvédelmi biztos határozatban elrendelheti a 

jogosulatlanul kezelt adatok zárolását, törlését vagy megsemmisítését, megtilthatja a 

jogosulatlan adatkezelést vagy adatfeldolgozást, továbbá felfüggesztheti az adatok 

külföldre továbbítását. A határozat ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak nincs helye. 

5. Az adatkezelő, az adatfeldolgozó vagy az adatkezeléssel érintett személy az adatvédelmi 

biztos (4) bekezdés szerinti határozatának felülvizsgálatát - annak kézhezvételét követő 

30 napon belül - jogszabálysértésre hivatkozással kérheti a bíróságtól, amely a 
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felülvizsgálat során a polgári perrendtartásról szóló törvénynek a közigazgatási perekre 

vonatkozó szabályai szerint jár el. A bíróság jogerős döntéséig a vitatott adatkezeléssel 

érintett adatok nem törölhetők, illetve nem semmisíthetők meg, az adatok kezelését 

azonban az adatvédelmi biztos határozatának kézhezvételekor fel kell függeszteni és az 

adatokat zárolni kell. 

Az országgyűlési biztos intézkedései 

1. Ajánlást tehet a visszásságot előidéző szerv felügyeleti szervének. 

2. Közvetlenül az érintett szerv vezetőjéhez is fordulhat, amennyiben a visszásságot az 

előidéző szerv saját hatáskörben meg tudja szüntetni. 

3. Indítvánnyal fordulhat az Alkotmánybírósághoz. 

4. Ügyészi óvás benyújtását kezdeményezheti. 

5. Szabálysértés vagy fegyelmi vétség elkövetésének alapos gyanúja esetén eljárást 

kezdeményezhet. 

6. Bűncselekmény észlelése esetén eljárást kezdeményez. 

7. Jogszabály módosítását, hatályon kívül helyezését vagy kiadását javasolhatja. 

8. Az éves beszámoló keretében az Országgyűlés elé terjesztheti az ügyet. 

9. Kérheti az ügy Országgyűlés általi kivizsgálását. 

10. Indítványozhatja, hogy az Országgyűlés az adott kérdés megtárgyalását már az éves 

beszámolót megelőzően tűzze napirendre. 

Bírósági jogérvényesítés 

1. Az érintett, jogainak megsértése esetén, az adatkezelő ellen a bírósághoz fordulhat. 

2. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles 

bizonyítani. 

3. A perre az a bíróság illetékes, amelynek területén az adatkezelő székhelye van. A perben 

fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jog képessége. 

4. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat 

helyesbítésére, törlésére kötelezi, illetőleg az adatvédelmi biztost arra kötelezi, hogy az 

adatvédelmi nyilvántartásba való betekintést tegye lehetővé. 
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5. A bíróság elrendelheti ítéletének az adatvédelmi nyilvántartásba történő bejegyzését, ha 

azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett, e törvényben védett jogai 

megkövetelik. 

Kártérítés 

1.  (1) Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai 

adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. 

Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az 

adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén 

kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. 

2. (2) Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy 

súlyosan gondatlan magatartásából származott. 
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3. számú melléklet; Kifejezések értelmezése 

 

- egészségügyi adat: az érintett testi, értelmi és lelki állapotára, kóros szenvedélyére, valamint 

a megbetegedés, illetve az elhalálozás körülményeire, a halál okára vonatkozó, általa vagy 

róla más személy által közölt, illetve az egészségügyi ellátó hálózat által észlelt, vizsgált, 

mért, leképzett vagy származtatott adat; továbbá az előzőekkel kapcsolatba hozható, az 

azokat befolyásoló mindennemű adat (pl. magatartás, környezet, foglalkozás). Amennyiben a 

4. § (1) bekezdése szerinti célból indokolt, a szexuális szokásokra vonatkozó adat is 

egészségügyi adatnak minősül; 

-  személyes adat: a meghatározott természetes személlyel kapcsolatba hozható, az adatból 

levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során 

mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható 

- különleges adat: a faji eredetre, a nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, a politikai 

véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más meggyőződésre, az egészségi állapotra, 

kóros szenvedélyre, szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkozó személyes adatok 

- közérdekű adat: az állami, vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban 

meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő, a személyes 

adat fogalma alá nem eső adat 

- személyazonosító adat: a családi és utónév, leánykori név, a nem, a születési hely és idő, az 

anya leánykori családi és utóneve, a lakóhely, a tartózkodási hely, a társadalombiztosítási 

azonosító jel (a továbbiakban: TAJ szám) együttesen vagy ezek közül bármelyik, amennyiben 

alkalmas vagy alkalmas lehet az érintett azonosítására; 

- gyógykezelés: minden olyan tevékenység, amely az egészség megőrzésére, továbbá a 

megbetegedések megelőzése, korai felismerése, megállapítása, gyógyítása, a megbetegedés 

következtében kialakult állapotromlás szinten tartása vagy javítása céljából az érintett 

közvetlen vizsgálatára, kezelésére, ápolására, orvosi rehabilitációjára, illetve mindezek 

érdekében az érintett vizsgálati anyagainak feldolgozására irányul, ideértve a gyógyszerek, 

gyógyászati segédeszközök, gyógyfürdőellátások kiszolgálását, a mentést és betegszállítást, 

valamint a szülészeti ellátást is; 

- orvosi titok: a gyógykezelés során az adatkezelő tudomására jutott egészségügyi és 

személyazonosító adat, továbbá a szükséges vagy folyamatban lévő, illetve befejezett 

gyógykezelésre vonatkozó, valamint a gyógykezeléssel kapcsolatban megismert egyéb adat; 

- egészségügyi dokumentáció: a gyógykezelés során a betegellátó tudomására jutott 

egészségügyi és személyazonosító adatokat tartalmazó feljegyzés, nyilvántartás vagy 

bármilyen más módon rögzített adat, függetlenül annak hordozójától vagy formájától; 

- kezelést végző orvos: az érintett gyógykezelését végző vagy abban közreműködő orvos; 

- betegellátó: a kezelést végző orvos, az egészségügyi szakdolgozó, az érintett 

gyógykezelésével kapcsolatos tevékenységet végző egyéb személy, a gyógyszerész; 

- az egészségügyi ellátó hálózaton belül intézményvezető: az egészségügyi intézmény szakmai 

vezetője, a személyi jog jogosultja vagy a gyógyszertár vezetésével megbízott gyógyszerész, 

magángyakorlat esetén a magánorvos, magántevékenység esetén a magántevékenységet végző 

személy, egészségügyi vállalkozás esetén a vállalkozás szakmai vezetésével megbízott 

személy; 
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- adatkezelő: a betegellátó, az intézményvezető, az adatvédelmi felelős, illetve az 

adatkezeléssel általuk megbízott egyéb személy, a tolmács és a jeltolmács, valamint a külön 

törvény alapján adatkezelésre felhatalmazott személy vagy szerv vezetője. 

- adatkezelés: adatok gyűjtése, felvétele és tárolása, feldolgozása, hasznosítása, továbbítása, 

nyilvánosságra hozása, törlése, megváltoztatása, felhasználásuk megakadályozása 

- közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyenes ágbeli rokon, az örökbe fogadott, a mostoha- és 

nevelt gyermek, az örökbe fogadó, a mostoha- és nevelőszülő, valamint a testvér és az 

élettárs; 

- adatok minősítése: Azt jelenti, hogy erre feljogosított személy, az adattartalmára 

vonatkozóan megállapítja, hogy az adat, a nyilvánosságát korlátozó államtitokkörbe, vagy 

szolgálati titokkörbe tartozik. 

- illetéktelen személy: az a személy, aki az adat megismerésére nem jogosult. Az nem jogosult, 

akinek nincs erre felhatalmazása, jogköre 

- irat: minden olyan szöveg, számadatsor, térkép, tervrajz és vázlat – a megjelentetés 

szándékával készült könyv jellegű kézirat kivételével – mely valamely szerv működésével, 

illetőleg személy tevékenységével kapcsolatban bármilyen anyagon, alakban, bármely eszköz 

felhasználásával és bármely eljárással keletkezett. 

- közirat: minden olyan irat, mely közfeladatot ellátó szerv irattári anyagába tartozik, vagy 

tartozott. 

- Irattári anyag: a szerv működése során keletkezett, vagy hozzá érkezett és rendeltetésszerűen 

az irattárba tartozó iratok összessége 

- Iratkezelés: az irat készítését, nyilvántartását, rendszerezését és a selejtezhetőség 

szempontjából történő válogatását, segédletekkel való ellátását, szakszerű és biztonságos 

megőrzését, használatra bocsátását, selejtezését, illetve levéltárba adását együttesen magában 

foglaló tevékenység. 
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4. számú melléklet; A számítógépes informatikai rendszerek adatainak mentési eljárása 

 

A számítástechnikai eszközök előre nem látható különböző szintű üzemzavara esetére, azok 

hatásának ellensúlyozására meghatározott időnként és egyértelműen azonosítható formában 

biztonsági mentéseket kell készíteni. 

Biztonsági mentéseket normál felhasználásra nem szabad igénybe venni, csak az 

adatállományok helyreállítása céljára szabad használni. 

El kell kerülni a nem jogtiszta forrásból származó szoftverek használatát. 

Fizikailag sérült, vagy bizonytalannak ítélt adathordozókat nem szabad használni, azokat 

selejtezni kell. 

A számítógépes hálózat szerverein működő felhasználói programrendszerekben tárolt 

adatokról éjszakai ütemezéssel napi mentések készülnek, melyek az informatikai csoport 

egyik munkaállomásának merevlemezén kerülnek létrehozásra, tömörített formában. 

Mindig 2 napi mentés áll visszamenőleg rendelkezésre, az esetleges üzemzavar 

bekövetkezésének elhárítására. A péntek éjszakai mentések heti mentésként DVD-re 

kerülnek kiírásra. 

Eseti mentések készülnek a programfrissítések üzembe helyezése előtt. 

Tartalék szerver áll rendelkezésre a Novell szerver esetleges meghibásodása esetére, így 

probléma esetén a napi mentésből visszaállíthatók az előző napi adatok és a felhasználói 

környezet aktualizálása után a munka folytatható. 

Az intranet szerver adatai változás esetén kerülnek mentésre az informatikai csoport egyik 

munkaállomásának szerverére. 

A munkaállomások merevlemezén tárolt adatok mentéséről az azt használó dolgozó köteles 

gondoskodni. Ehhez segítséget az informatikai csoporttól kérhet, de a rendszeres mentés az 

adott dolgozó feladata. 
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5. számú melléklet; Jogszabályok jegyzéke 

Az adatvédelemmel közvetlenül foglalkozó jogszabályok 

- 1992. évi LXIII. Törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok 

nyilvánosságáról 

- 1997. évi XLVII. Törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok 

kezeléséről és védelméről 

- 1993. évi XLVI. törvény a statisztikáról 

- 1995. évi LXV. törvény az államtitokról és szolgálati titokról 

- 1995. évi LXVI. törvény a közokiratokról és magánlevéltári anyag védelméről 

- 79/1995. (VI.30) Korm. sz. rendelet a minősített adat kezelésének rendjéről 

 

Az adatvédelmet érintő egyéb jogszabályok 

- 1949. évi XX. Törvény, Alkotmány 

- 1993. évi LIX törvény, Az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról 

- 1997. évi CLIV. Törvény, az egészségügyről 

- 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása 

során 

- 1999.évi LXIX. Törvény, a szabálysértésekről 

- 1978. évi IV. törvény BTK vonatkozó részei (magántitok, levéltitok, államtitok, 

szolgálati titok, üzleti titok, jogkezelési adat), 

- 1997. évi LXXX. Törvény, a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra 

jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről, egységes szerkezetben a 

végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelettel (VI.fejezet) (az 

adatszolgáltatási kötelezettség terjedelme, adatvédelmi rendelkezések), 

- 1997. évi LXXXIII. Törvény A kötelező egészségügyi biztosítás ellátásairól 

(egészségügyi szolgáltatások igénybevételével kapcsolatosan), 

- 62/1997. NM rendelet, az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok 

kezelésének egyes kérdéseiről, 

- 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet, a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének 

általános követelményeiről 

- 34/1999. (IX.24) BM-EüM-IM együttes rendelet az Egészségügyi törvénynek a 

halottakkal kapcsolatos rendelkezései végrehajtásáról 

- a fentieken kívül a WHO, Európa Tanács ajánlásait is alkalmazni kell 


